Individ og personvern
Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å
beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og
beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt
utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som
tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien
og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at
rettighetene har fulgt etter.
Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og
ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til
anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet
ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere
enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og
utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at
individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og
kommunikasjon. Vi mener også at infrastrukturene skal være
distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.




Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon
(«lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler
og krypterte meldinger.
Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang
til sensitiv informasjon registrert av det offentlige.
Styrke ytrings- og varslingsfrihet.

Demokrati
Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den
beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet
mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å
være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der
særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det
ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og
felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, så
folket igjen bestemmer.



Gjøre offentlige postjournaler og annen informasjon
tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner
som registrerer hva de politiske partiene mener og
hvordan de stemmer i kommunestyret.






Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger,
Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten
uforholdsmessig stor ressursbruk.
Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges
byggesøknader med ansvarsrett.
Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private
publiseres åpent.
La vanlige folk få legge frem forslag som
kommunestyret må ta stilling til dersom det oppnås
et gitt antall signaturer (elektronisk).

Kommunikasjon og infrastruktur
Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne
samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal
sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal
deles.
For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble
sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og
nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene
skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.
Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og
fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det
krever at folket skal kunne kommunisere fritt, uten sensur og
overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private.
Vi ønsker at kollektivtransport skal være tilgjengelig for alle, og
det viktigste insentivet for det er lave og rettferdige priser.






Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal
kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til
Internett.
Fritt tilgjengelige trådløse nettverk i det offentlige
rom.
Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater
i offentlig sektor.
Gjeninnføre 50% studentrabatt på enkeltbilletter for
buss.
Innføre periodekort for studenter i alderen 20-29 år
med samme pris som ungdomskort (400 kr per
måned).

Kristiansand Piratparti

Kunnskap og kultur
Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig
kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning
skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi
ønsker.
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Kulturlivet må styrkes og gjøres tilgjengelig for
allmennheten.








Folkeavstemning i saken om gamle Agder Teater.
Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres
åpent og være fritt tilgjengelig.
Opprettholde støtteordninger for kreative og
kunstneriske aktiviteter.
Kreve at kulturinstitusjoner som får offentlig støtte,
publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor
dersom dette er mulig.
Unngå særbehandling av enkelte
produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
Gi mulighet til å ta programmering som valgfag i
ungdomsskolen.

Teknologi, innovasjon og vitenskap
Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av
resultater. Vi støtter satsing på teknologi, innovasjon og
den vitenskapelige metode. Det må være en balanse
mellom grunnforskning og resultatorientert forskning.
Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer
selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere
overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder.
Universitetsansatte skal ikke hindres fra å delta i den
offentlige debatt.




Øke offentlig støtte til forskning.
All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent
og være fritt tilgjengelig.
Data og programvare finansiert gjennom offentlige
midler må være åpent og fritt tilgjengelig.

Grunnlag, demokrati og politikk
Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og
rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har
dessverre forvitret over tid. Vi ønsker derfor å stadfeste
grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen:




Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie
ytringer, rettsvern og privatliv.
Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og
forbrukerrettigheter.
Infrastruktur for samhandling, som transport,
kommunikasjon og betalingsformidling.

Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset
av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme
konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt
av å definere prosessene, mer enn resultatene.

E-post: styret.agder@piratpartiet.no
Telefon til førstekandidat Tale Haukbjørk Østrådal: 465 48 512

